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JEGYZŐKÖNYV

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)
Ülés ideje: 2014. március 31.
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor
Dezső alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Sallai Gábor képviselők, dr. Bencze
Zoltán jegyző.
Bencze István polgármester tájékoztatta a képviselőket a rendkívüli ülés összehívásának
okáról, majd javaslatot tett az ülés napirendjére és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati
javaslatot:
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
.../2014. (III.31.) Kt. számú
Határozati-javaslat
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Háziorvosi központi ügyeleti ellátás kérdése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
40/2014. (III.31.) Kt. számú
Határozat
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Háziorvosi központi ügyeleti ellátás kérdése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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1./ Háziorvosi központi ügyeleti ellátás kérdése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásos anyagok csatolva)
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a Morrow
Medicál Zrt. április 1-i határidőt adott annak elfogadásához, hogy másik három településre –
Szigetszentmártonra, Szigetcsépre, Szigetújfalura is kiterjessze az ügyeleti ellátást, ezekkel a
területekkel bővítse ellátási területét.
A személyes beszélgetés alkalmával abban maradtak, hogy a lehető legrövidebb időn belül
elküldik azt az írásos javaslatot, ahogy szeretnék bővíteni az ügyeleti rendszert. Ráckeve
megkapta a javaslatot, amit most a képviselők megkaptak, Dömsöd semmit nem kapott, sem a
szóbeli megegyezésről, (Dömsödi helyszínnel mentőtiszt stb.) Most már nem arról van szó,
hogy csak Dömsödön, annak ellenére, hogy Dömsöd fizetné ki a 6 millió Ft-ot, Ráckevére és
Szigetbecsére is kilátogatnának. Egyre inkább megerősödik az a meggyőződés, hogy
szélhámosok, próbálkoznak, hogy esetleg behoznak három másik települést annak OEP.
támogatása, mintegy 800 e Ft. tisztán megmaradna. Ez így Dömsöd számára elfogadhatatlan.
Az önkormányzatok meghirdették, hogy április 1-től lesz ügyelet, erről szó sem lehet. A
Morrow Medical leíratában – júliustól bővítenék a második orvossal. Azzal, hogy a három
településsel bővülne az ellátási kör, a szerződésben lefektetett tartalom jelentősen sérül. Ez
elfogadhatatlan Dömsöd számára.
Szomor Dezső alpolgármester: Ha a többi község is beszállna, akkor csak 2 millió Ft. jutna
Dömsödre.
Bencze István polgármester: Nem száll be a többi település. Nem erről van szó, ez egy plusz
kiegészítés lett volna, csak Dömsödnek, szóban ebben egyeztek meg. Korábban ajánlatot
kaptak 13 millió Ft-ra, mára lementek 6 millióra. Ez csak Dömsödöt érintette és komoly
előrelépés lett volna, hogy itt van a mentőtiszt hétvégén 24 órában, hétköznap 17 órától
másnap reggelig. Ez komoly előrelépés lett volna életveszély esetére, semmi másra.
Olyannyira komolytalan a kezdeményezés, hogy Lórév, Makád, Szigetbecse még értesítést
sem kapott bővítési szándékukról. (Ismertette a Ráckevei Polgármester által írt levelet, mely a
Morrow Medical ajánlatát tartalmazza, mely eltérő a szóbeli megállapodástól.) A Ráckevei
polgármester maga részéről nem javasolja az ajánlat jóváhagyását.
Olyan határozati javaslat van, hogy a jelen információk és körülmény között ennek az
ügyeleti rendszernek nem lehet tagja a három település.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Jelenleg az 5 településnek az ügyelet ellátásra van egy szerződése.
Ebbe a rendszerbe új tagokat új közbeszerzési eljárás nélkül nem lehetséges, a 2003. tv. szűk
körben engedélyezi a szerződések utólagos módosítását. Ez a helyzet nem esik bele, erre
ígértek jogi állásfoglalást, amit nem kaptak meg. Másik variációban a szolgáltató új
szerződést kötne és csatlakozna, mely a jelenlegi – 5 település közötti – szerződést is érintené.
A vállalkozói szerződés szerinti kötelezettségei: 1 fő ügyeletes orvos, 1 fő asszisztens, l fő
gépkocsivezető, stb. ennek az öt településre nézve folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Ha
június 23-ig – az újabb orvos beállításának időpontjáig – hozzárendeli a másik 3 település
ügyeleti ellátásához, előfordulhat, hogy az 5 településnek nem áll rendelkezésre a
szerződésben meghatározott szolgáltatás. Ebben az esetben szerződésszegésről van szó. Az
infrastruktúra használata ugyanebben a szerződésben van meghatározva. Az a problémájuk,
hogy a szerződés módosítás nélkül a további három település ellátásához az infrastruktúrát
nem tudják igénybe venni.
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Balogh László Levente képviselő: Júliusban jönne még egy orvos, vagy csak abban az
esetben, ha a három település csatlakozna?
Bencze István polgármester: Csak akkor, de addig csökkenne a szolgáltatás színvonala,
egyébként is csak augusztus 20-ig, a nyári időszakban lenne plusz orvos.
Bencze István polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület kategorikusan ne zárkózzon
el a három település csatlakozásától, csak abban az esetben, ha a szerződés szerinti tartalom
nem sérül. A csatlakozás akkor fogadható el, ha megduplázódik az egészségügyi létszám.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…../2014. (III.31.) Kt. számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település
egészségügyi ellátásának biztonsága érdekében nem járul hozzá, hogy a jelenlegi
központi orvosi ügyeleti ellátás területe további településekkel bővüljön.
A Képviselő-testület az egyéb jogszabályi előírások érvényesülése mellett is csak
akkor járulna hozzá az ügyeleti ellátás területének bővítéséhez, ha a szolgáltató a
bővítés első napjától garantálná, hogy az érvényes szerződésben a szolgáltatásra
nézve kötelezően meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatosan
rendelkezésre állnak a jelenlegi ellátási területen is, és az ott kötelezően
rendelkezésre álló személyzet és technika az új területekre nem vonulnak ki.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
41/2014. (III.31.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település
egészségügyi ellátásának biztonsága érdekében nem járul hozzá, hogy a jelenlegi
központi orvosi ügyeleti ellátás területe további településekkel bővüljön.
A Képviselő-testület az egyéb jogszabályi előírások érvényesülése mellett is csak
akkor járulna hozzá az ügyeleti ellátás területének bővítéséhez, ha a szolgáltató a
bővítés első napjától garantálná, hogy az érvényes szerződésben a szolgáltatásra
nézve kötelezően meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatosan
rendelkezésre állnak a jelenlegi ellátási területen is, és az ott kötelezően
rendelkezésre álló személyzet és technika az új területekre nem vonulnak ki.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

